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Norsk skrift og                  
tale også i år 2105
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Bli bedre strategisk – forbli gode filologisk

Jobbe med den totale språksituasjonen i Norge

Lage offensiv strategi for språklig heimevern: Samlet, 
systematisk bruk av alle tilgjengelige stridsmidler

Være aktiv og synlig fanebærer mot 
undervisningssektoren, barnehagene, grunnskolen, 
barneprogrammene på tv, reklamebransjen og ellers 
der domenetapet er farligst

Ekstra innsats mot statusmiljøer som må påvirkes 
særlig målrettet og sterkt

Strategi for språklig heimevern
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Lett tilgjengelig kompetansesenter for pressen, både 
den talte og skrevne. Hjelpe pressen til å forstå sitt 
språkansvar bedre

Opprette nasjonalt språkombud med vide fullmakter

Etablere effektiv språkkontaktordning i alle 
departementer

Være politi overfor sentraladministrasjonen og ytre 
etater: Forby datakontrakter hvis det ikke leveres 
programvare på  både nynorsk og bokmål 
(”Filokrim” skal arrestere språket, Helge…)

Profesjonalisere ekstern kommunikasjon

Strategi for språklig heimevern
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Statlig språkstrategi et felles anliggende         
for KKD og UFD

Begynn med St.meld. om kvalitet i 
grunnopplæringen

Strategi for språklig heimevern
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Samfunnet utvikler seg på 32 år – språkfred er ikke lenger det 
viktigste, men at vi aktivt og strategisk gjør noe

Ikke-språklige maktfaktorer: Globalisering, makroøkonomi, 
eierskap, internasjonal juss, konsesjonsvilkår, 
konkurranseregulering

Strategi for språklig heimevern
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Senter for språkstrategi - lovmessig 
forankret forvaltningsorgan på tre nivåer

• Et utvidet styre, med bredere faglighet (maktsosiologer)
• En sterk og mer lydhør fagnemnd (”miniakademiet”)
• Et nytrimmet, allianseorientert og utadvendt sekretariat 

med vide fullmakter

Rådsforsamlingen legges ned fra 2005              
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Språkpolitikk i forhold til næringspolitikk

Språkpolitikk i forhold til redaksjonell frihet 
(språkkrav ved konsesjonstildeling)

Det nordiske perspektivet

Morsmålsundervisningen for innvandrere 

Språkpolitikken mer et fellesskaps-
anliggende – mindre en individuell  
rettighet (i det offentlige rom)

Nye veier i norsk språkpolitikk?


